
 

  Fevereiro de 2017    
 Podemos intensificar neste mês as orações pelas missões e por novas vocações. 

 
 

01 Qua 

Mc 6, 1-6 

Acolher Jesus. Às vezes avaliamos as pessoas segundo os nossos critérios e ideias. Mesmo que 

tenhamos alguma razão, aquilo que sabemos ou pensamos sobre o outro é sempre limitado. Não possuímos 

a verdade absoluta sobre as pessoas. Sobre Deus também não. O milagre é fruto da confiança n’Ele e não 

em nós mesmos, em nossas ideias e capacidades. Para ver e acolher Jesus, tanto no irmão como nos 

milagres, é preciso crer no bem que Ele faz, e na sua presença em nós e nos outros.  Ver o positivo nas 

pessoas. 

02 Qui 

Lc 2, 22-40 
Apresentação 

de Jesus 

Reconhecer a presença de Jesus. Simeão, porque era fiel no relacionamento com Deus, reconheceu 

quem era aquele menino. Hoje, podemos reconhece-lo em cada pessoa, na unidade, na dor, nos atos de 

bondade, etc. Quem vive a Palavra procura ver  além das aparências. Ele em nosso meio nos faz crescer 

em força e sabedoria, seja em palavras, pensamentos e principalmente em atos. Crescer na unidade.  

03 Sex 

Hb 13, 1-8 
São Brás 

Perseverar no amor acolhendo o outro. Acolher bem as pessoas é um ato de amor.  A melhor forma de 

nos prepararmos para receber bem as visitas é tratando bem quem vive conosco. A casa onde as pessoas 

se ajudam, dialogam, perdoam e recomeçam é também aberta para amar aqueles que chegam ou 

necessitam de algo. O mundo tem sede de relacionamento de família. Cada uma de nossas casas, por 

causa da Palavra, pode se tornar espaço de acolhida e testemunho de amor... um pedaço do céu. Acolher 

bem a todos.  

04 Sáb 

Mc 6, 30-34 

Ter compaixão [...] “muitas vezes surgem sentimentos de melancolia, tristeza e tédio, que podem, pouco 

a pouco, levar ao desespero. Há necessidade de testemunhas de esperança e de alegria verdadeira, para 

expulsar as quimeras que prometem uma felicidade fácil com paraísos artificiais. O vazio profundo de 

tanta gente pode ser preenchido pela esperança que trazemos no coração e pela alegria que brota dela. 

Há tanta necessidade de reconhecer a alegria que se revela no coração tocado pela misericórdia! [...}”  

(Papa Francisco; Carta Apostólica Misericordia et Misera, 3) 

05 Dom V Domingo do Tempo Comum -  “Que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai”. (Mt 5, 13-16) 

06 Seg Palavra do Mês – “Eu vos darei um coração novo e porei em vós um espírito novo” (Ez 36,26). 

07 Ter 

Mc 7, 1-13 

Honrar a Deus com os lábios e com o coração. É importante seguirmos as leis e regulamentos. Porém, 

Jesus testemunhou que o amor é a lei que dá sentido a tudo. Quando nosso modo de pensar, costumes ou 

regras religiosas se tornam mais importantes que o amor a Deus e ao próximo, anulamos a Palavra de 

Deus. A nossa participação nas orações, partilhas, momentos de espiritualidade, trabalho e convivência 

dão frutos quando estamos dispostos a amar. Quando amamos, a vida ganha sentido. Viver a lei do amor. 

08 Qua 

Mc 7, 14-23 
Sta. Josefina 

Bakhita 

Manter a pureza do coração. Espalhamos muita sujeira com nossas grosserias, comentários e atitudes 

maldosas, julgamentos, fofocas, manipulações, e tantos outros males. Muitos males nascem de corações 

feridos que não aprenderam a perdoar. Quem perdoa e recomeça é capaz de fazer o bem para toda a 

humanidade. Fiquemos atentos hoje ao que sai do nosso coração. Pensar, sentir e fazer o bem. 

09 Qui 

Mc 7, 24-30 

Ser humilde. Jesus ama sempre. Porque então respondeu à mulher de um modo tão duro? Às vezes 

certas durezas que carregamos precisam de respostas duras da parte de Deus para serem quebradas. 

Muitas vezes os males que vemos nos outros estão em primeiro lugar em nós mesmos. A humildade 

expulsa da nossa vida os demônios do orgulho, do egoísmo, da indiferença e do julgamento, entre outros. 

Quem se faz humilde cresce com as correções e experimenta milagres. Fazer o bem com humildade. 

10 Sex 

Mc 7, 31-37 
Sta. 

Escolástica 

Abrir-se à ação de Deus. A Palavra só age em nossa vida quando permitimos. Tudo começa com uma 

decisão pessoal. Escolher o vício, o pecado, o erro, é fechar-se aos outros, a si mesmo e a Deus. Ser 

alguém aberto a Deus e aos irmãos é “abrir perdão”, “abrir recomeço”, abrir sorrisos, diálogos, atos de 

amor, ...  é abrir-se para ser família. A porta da alma quando se abre nos faz livres. Abrir-se para o bem.  

11 Sáb 

Mc 8, 1-10 
N. Sra. de 

Lourdes 

Repartir os pães. “Ainda hoje populações inteiras padecem a fome e a sede, sendo grande a 

preocupação suscitada pelas imagens de crianças que não têm nada para se alimentar. Multidões de 

pessoas continuam a emigrar dum país para outro à procura de alimento, trabalho, casa e paz. A doença, 

[...], é um motivo permanente de aflição que requer ajuda, consolação e apoio. [...] O próprio Deus 

continua a ser hoje um desconhecido para muitos; isto constitui a maior pobreza e o maior obstáculo 

para o reconhecimento da dignidade inviolável da vida humana”. (Papa Francisco; Misericordia et Misera, 

18) 

12 Dom VI Domingo do Tempo Comum - “Seja o vosso ‘sim’ sim, e o vosso ‘não’ não”. (Mt 5, 17-37) 

13 Seg Palavra do Mês – “Eu vos darei um coração novo e porei em vós um espírito novo” (Ez 36,26). 

14 Ter 

Mc 8, 14-21 
S. Cirilo e S. 

Entender, compreender, praticar. No texto em grego “entender” e “compreender” têm o sentido de 

“perceber” e “pegar a ideia”. Para pegar e entrar na “ideia de Jesus” é preciso lançar fora as ideias que 

fermentam e azedam a vida. O modo “azedo” e limitado de pensar endurece o coração e nos afasta do 



Metódio imenso projeto de amor, que Deus quer confiar a nós. É fundamental lançar fora o fermento da raiva, da 

mágoa e do egoísmo, através do perdão e dos atos de amor. Ideias mesquinhas e limitadas podem 

estragar e destruir muitas vidas. A ideia de Jesus, porque é amor, salva o mundo inteiro. Abraçar a ideia 

do bem. 

15 Quar 

Mc 8, 22-26 

Ver as coisas com nitidez. Algumas vezes temos sentimentos de raiva, ódio, desejo de vingança, mágoa, 

tristeza, ansiedade, decepção, medo, entre outros, que não nos permitem perceber a beleza que existe 

nas pessoas e nos acontecimentos.  Pode ser que algo do passado nos atrapalhe. O homem do Evangelho 

contou com a ajuda de amigos, aceitou ser conduzido e tocado. Quem é tocado pelo amor lança fora os 

males que carrega e se torna capaz de ver cada pessoa, mesmo as mais difíceis, com olhos novos. 

Podemos nos esforçar para ver o amor de Deus nas pessoas e situações: Ver o bem em cada um.  

16 Qui 

Mc 8, 27-33 

Reconhecer Jesus. Às vezes, como Pedro, reconhecemos Jesus, mas não aceitamos a cruz. A 

ressurreição passa pela cruz que, com Jesus, é sinal máximo do amor que doa a própria vida. Não amamos 

a dor, mas aquele que está presente em cada dor. Ele é o sentido da nossa vida. A cruz, seja do passado 

que nos dói, seja do futuro que nos preocupa, ou no hoje que nos consome, é a possibilidade que temos de 

abraça-lo. Podemos dizer: “Jesus eu te amo e te quero nesta dor que se apresenta”. Abraçar as 

dificuldades amando.  

17 Sex 

Mc 8, 34-9,1 

Tome a sua cruz. Existe quem pense que a razão de nossa vida é sofrer, ou, lucrar, lutar, ter, casar, 

ser padre ou pastor, curtir, estudar, etc. Pode fazer parte, mas na Palavra descobrirmos que a razão de 

nossa vida é amar, indo além dor. Nem mesmo a riqueza, o conhecimento ou as realizações afastam as 

dores que chegam a todos. Com Jesus, a cruz, é sempre Amor. Abraçar as dificuldades com confiança. 

18 Sáb 

Hb 11, 1-7 
Sta. 

Bernardette 

Soubirous 

Viver a esperança pela fé. “Nunca deixemos que nos roubem a esperança que provém da fé no Senhor 

ressuscitado. É verdade que muitas vezes somos sujeitos a dura prova, mas não deve jamais esmorecer a 

certeza de que o Senhor nos ama. A sua misericórdia expressa-se também na proximidade, no carinho e 

no apoio que muitos irmãos e irmãs podem oferecer quando sobrevêm os dias da tristeza e da aflição. 

Enxugar as lágrimas é uma ação concreta que rompe o círculo de solidão onde muitas vezes se fica 

encerrado”.  ( Papa Francisco; Carta Apostólica Misericordia et Misera, 13) 

19 Dom VII D. do T. Comum - “Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem”.  (Mt 5, 38-48) 

20 Seg Palavra do Mês – “Eu vos darei um coração novo e porei em vós um espírito novo” (Ez 36,26). 

21 Ter 

Eclo 2, 1-13 
S. Pedro 

Damião 

Ele cuidará de ti. A fé e os atos de bondade que fazemos não impedem que sejamos atingidos por 

dores e dificuldades. Algumas vezes até parece que elas chegam com mais intensidade. Porém, o nosso 

relacionamento com Deus gera a força mais potente da nossa vida: O amor. A paciência, no amor, é a 

arte de abraçar a dor, recomeçar e ir além. Mesmo que às vezes pareça, Deus jamais se esquece de nós. 

Continuemos a fazer o bem certos de que d’Ele só podemos esperar o melhor. Confiar e ir em frente.  

22 Qua 

Mc 16, 13-19 
Cátedra de  

São Pedro 

Te darei as chaves do Reino dos Céus. Através do Evangelho temos a possibilidade de abrir e 

experimentar um pouco do céu ainda aqui na terra. Pedro não recebeu um título ou um cargo, mas o 

serviço e a graça de, à frente de seus irmãos, testemunhar com a vida o amor de Deus. Aqueles que 

acolhem a boa nova do amor evangélico, tornam-se livres pois são desligados dos males do passado. 

Ligar-se ao negativo, é experiência de inferno. Viver para o bem nos une ao Céu. Amar, reconhecendo 

Jesus nas pessoas, nas dores e nos acontecimentos, é a chave para abrir já aqui as portas do paraíso. 

Ligar-se ao bem.  

23 Qui 

Mc 9, 41-50 
São Policarpo 

de Esmirna 

Vivei em paz uns com os outros. No tempo de Jesus ninguém precisou mutilar o próprio corpo para 

segui-lo. Compreendemos que Ele fala de cortes nas atitudes. Podemos cortar as atitudes e as reações 

que rompem a paz dentro de nós, com Deus e com aqueles com quem convivemos. Reações negativas 

revelam dores que tiram a paz. Podemos viver essa Palavra melhorando o nosso modo de reagir e 

crescendo na capacidade de dar o perdão, tanto para o passado como no dia de hoje. Construir a paz. 

24 Sex 

Eclo 6, 5-17 

Quem teme o Senhor, conduz bem a sua amizade. Amizade para fazer o que é errado é amizade 

destrutiva. Devemos tratar bem a todos, mas gerar relacionamentos que nos ajudem a sermos melhores 

diante das pessoas e de Deus. Cultivemos bons relacionamentos, servindo, amando, sorrindo, acreditando 

no bem que existe em cada um e estabeleçamos relacionamentos verdadeiros, na unidade. Uma amizade 

conduzida por Ele gera frutos e atrai corações para Deus.  Ser amigo (a) do bem. 

25 Sáb 

Mc 10, 13-16 

Ter carinho para com todos. Todos precisamos de consolação, porque ninguém está imune do 

sofrimento, da tribulação e da incompreensão. Quanta dor pode causar uma palavra maldosa, fruto da 

inveja, do ciúme e da ira! Quanto sofrimento provoca a experiência da traição, da violência e do 

abandono! Quanta amargura perante a morte das pessoas queridas! E, todavia, Deus nunca está longe 

quando se vivem estes dramas. Uma palavra que anima, um abraço que te faz sentir compreendido, uma 

carícia que deixa perceber o amor, uma oração que permite ser mais forte... são todas expressões da 

proximidade de Deus através da consolação oferecida pelos irmãos. (Papa Francisco; C. Apostólica 

Misericordia et Misera, 13)  

26 Dom VIII Domingo do tempo Comum – “Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus”. (Mt 6, 24-34) 

27  Seg Palavra do Mês – “Eu vos darei um coração novo e porei em vós um espírito novo” (Ez 36,26). 

28 Ter Receberá cem vezes mais.  Na matemática do amor de Deus, perdemos para ganhar. Quem investe na 



Mc 10, 28-31 
Santo Hilário 

eternidade não fica sem família, sem amigos ou qualquer outra coisa. E ainda encontra uma alegria que as 

coisas ou pessoas não podem dar. O Evangelho faz um convite audacioso e verdadeiro.  Você aceita?  

Lembramos que amanhã, dia de jejum e penitência, começa a Quaresma.  Que tal assumir um propósito 

concreto para este tempo? / Campanha da Fraternidade 2017: “Cultivar e guardar a criação” (Gn 2, 15).  
Estes comentários são preparados, normalmente, para as meditações diárias dos jovens da Fazenda da Esperança. 

Algum comentário ou observação envie para Pe. Marcio no endereço amigosdapalavra@fazenda.org.br 

*A Palavra de vida do Mês (meditada por Fabio Ciardi) encontra-se no site www.focolare.org (português).  

http://www.focolare.org/

